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Пионери на културата.
Всичко, което човЪкъ създава, за да задоволи потрЪбигЬ 

на тялото и духа, за да улесни живота, сьсгавя културата. 
Стремежът ь да сс подобрява все повече и повече живота сь 
нови изобретения отличава цивилизования човекъ отъ дивака. 
Днесъ ние имаме нужда отъ редъ дребулии, които ни се виж- 
датъ насжщи, но безъ които нецивилизованитЪ племена пре
красно живЬягъ.

Развоятъ на културата се състои въ все по-голЪмото нараст
ване па нужднтЬ и въ стремежа да се задоволятъ тЬ. ВсичкитЪ 
придобивки па културата сж постигпати съ дълъгъ, упоритъ 
трудъ и съ борба противъ една в!чна опозиция на маситЪ, 
коиго винаги желаятъ да се задържи старото положение. Въ 
този вървежъ на културата една часть огъ обществото — по- 
малката — сж творцитЬ, които създаватъ новигЬ изобретения 
и сочатъ нови пжтища въ живота, и тЬхнитЪ последователи, 
другата часть пъкъ — болшипетвото, маситЬ, които се ползу- 
ватъ наготово отъ изобретенията и придобивките па културата.

Ме е розова обикновено еждбата на изобрЪтателнтЪ. Мал
цина отъ тЪхъ сж имали щастието да видятъ пълния три- 
умфъ на дЪлото си. Но упорита воля и енергия имъ е давала 
възможность да устоятъ до край. Това сж идейни единици, 
озарени оть мисъльщ да дарять на човечеството нЪщо ново, 
което да улесни неговия животъ, и обикновено жертвуващи 
себе си за тая мисъль.

А тълпата, винаги егоистична, себелюбива, само се е пол
зувала оГь придобивкнтЪ, слЪдъ като тЪ сс наложать, като 
най-често е забравяла тЬзи, коиго сж живЬли и работили за 
нейното благо.

И този е билъ пжгьтъ на културата у всички племена и 
народи оть край врЪме.

У едни народи творците сж повече, у други по-малко, у 
трети сьвсЪмъ липсватъ. Има народи, които сж кулгурпи само 
защото заемагъ наготово отъ другитЬ вридобивкитЪ на култу
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рата, но които не сл дали нищо въ това отношение на чове
чеството1). Годенъ за култура е народъ, който най-напрЬдъ се 
подаде на нея и лесно възприема повитЪ културни изобретения, 
ио безспорно по е културепъ народъ, който дава творци на та
кива изобретения.

За всеки народъ, колкото и да е годенъ той за културно 
творчество, дохожда моментъ на умора. Всичките му членове 
се отдаватъ ма стремежъ да г.зползуватъ удобствата, които 
имъ предоставя културата, а охотницитЬ за работа, за твор
чество па нови придобивки, намаляватъ постепенно, докато из- 
чезнатъ. И зализа този народъ за културата. Ако досега той 
е билъ учитель на другите и имъ е давалъ пови изобретения, 
сега гЬ продължаватъ да творятъ по-нови такива, а гой става 
тЬхенъ учсникъ. Така цивилизациите, създадени въ древностьта 
(на халдси, асиро-вавилоняни, индийци, египтяни, гърци s
умирали, следъ като сл\ достигнали единъ връхъ на развитие. 
И винаги изтощаването на една нация за културна, творческа 
работа се е отбЬлЪзвало съ една лЬность, една обществена 
поквара, задушване па всеки идеализъмъ, луда страсгь за удо
волствия и развлечения.

Кулминира ли вече и европейската цивилизация? — Мно
зина виждатъ признаци за това2;. Но тя не е още за.тЬзла. 
Има още нейни творения не приложени и не използувани на
пълно Едно отъ техъ е междуиародпиятъ езикъ есперанто.

Есперантски дейни, съзнайте и знайте своето положение: 
вие сте борци за напредъка, вие сте пионерите вь борбата за 
тържество на една нова цЬпна придобивка на културата.

Въ момента, когато уморени отъ борбата и живота вие 
спрете, вие се отдадеге па лЪность и сметнете, че напразно 
сте били идеалисти, че можете само да се иолзувате огъ меж
дународния езикъ, безъ да се грижите за неговото разпростра-

’) Напр. ние българи ii взехме наготово отъ западноевропейски^ на
роди цЪлата имъ култура : дъручвенъ стрий, обществени идеи, училищна 
уредба, благоустройство m заселенйтЬ Miera, cptacrea за съобщение (шо
сета, желъзници, трамваи, автомобили, аероплани, лоша, телеграфи теле
фони и т. н », модерни срЕдства за обработване земята, машини и пр п пр 
— и нищо не е създадено вь това о:пошепне на българска почва отъ 
български умъ.

») Още прЬдн години, npiiu да сс нзтощмтъ свропейскитЪ народи 
отъ общата война погледитЪ бЪха обърнати на истокь: очакваше се. сла
вянските нарош да продължатъ дЪлото нл европейската цивилизация, тъй 
каю славянската раса не с уморена отъ творчество ьъ културата. Но не 
само до близкия нстокъ стигаха тюгледитЪ. СмЪта се и сега, че пентърътъ 
иа всесвТ.тската цивилизация въобще ще се npfcnece въ жилавата и неизто 
шепа жълта раса. ЯпонцигЬ дълги години купуваха отъ европейскиri на
роди; тЪ идваха у тЪхъ, учиха и ги достигнаха. И когато Европа спре да 
твори нови nima въ културата, тЪ ще продължатъ И тогава ше отиват». 
•вропейцигЬ при японцигЬ да се учатъ. тъй какго тЬзи дохождаха въ Еврови. 
Toft» е твй наречената ж ъ л та опасмостк
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пение — отъ тогава вие влизате въ лагера на доволнитЬ кон
сервативни тълпи, за които е доста създаденото до сега, и пре
ставате да блдете представители на творчеството и напредъка 
въ пжтя иа културата.

Пазете се отъ тоя моментъ! Нека ни наричатъ идеалисти и 
утописти, а ние, горди отъ съзнанието, което е гр-Ьло въ ду- 
шитЪ на всички ратници на прогреса: че даваме нгьщо ново на 
човечеството, нека продължимъ бодро своето дЪло!

Ат. Д. Атанасов*.

«... Но понеже сношенията между хората требва да стават ь 
все по-космополитични и напр. сега единъ добъръ търговецъ отъ 
Лондонъ требва да се разбира устно и писмено на осемь езика, из
учването на много езици е необходимо зло; обаче то, понеже стигна 
най-сетнЪ до прЬкаленость, ще принуди човечеството да намери сред
ство да си помогне: и въ едно далечно бждаще ще има за всеки 
единъ ночъ езикъ, първо като търговски езикъ, после като езикъ за 
духовните сношения въобще, тъй сигурно, както некога ще има въз
духоплаване. Отъ друга страна, за какво пъкъ езикознанието ще е 
изучвало цель вЪкъ законите на езиците и е изпитвало въ всеки от- 
депенъ езикъ това, което въ него е нужно, ценно, успешно направено?" 

Фр. Нине.

А l а ii d о
Proksime de mia logejo, sur tufa arbo estis fleksinta neston 

alaŭdo. Kaj kiam la suno ekbriladis, la vira sin levadis alte super 
ĝi kaj etendaflugile ekstaradis en la aero. En tia pozo enviinda, 
li senmove ekkantadis longajn, dolĉajn kantojn. Mi aŭsku.ltadis, 
mi ĝuadis ĝis sinforgeso. Li kantis pri gojo, pri ĉarmoj de la 
vivo. Li kantis kaj benis la amon, la korojn ravitajn de ĝi. La 
ĉielo kvazaŭ resonis al li. Malpeze naĝis la molaj sonoj en la 
vastaĵo kaj ĝiaj ondoj penetris mian fenestron. Dume la ina var
migis la etajn naskarojn sub sia lanugo. En ĉarmaj revoj ŝi dezi
ris la plej grandan feliĉon kaj bonon al ili. Rigardon pregan ŝi 
sendadis al la ĉielo kaj pli ame ŝi karesadis ilin per sia beketo. 
Kaj tuj post jino de la kantado sage ŝi direktigadis por serĉi 
nutrajon

Tiu ĉi plenĝoja kaj feliĉa vivo readis ĉiutage. Sub la deli
kataj zorgoj de sia patrino kai dolĉaj sonoj de sia zorganto la 
etaj alaŭdidoj trankvile kreskadis. Sed ve, malbona so to l La 
malfeliĉo venis ne postlonge. En iu mateno mi vidis homon cub 
la bela arbo. Li pririgardis la arbon, ĉirkaŭiris ĝin meditante kaj 
surrampis. En tiu ĉi momento plej dolĉaj sonoj de la kanto Men
dadis la aeron. La horno haltis apud la branĉego mem, sur kiu 
estis la nesto. Li prenis en krudaj manoj hakilon, ĝis tiam enzo-1 
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nitan, kaj ektranĉis ĝin. La alaŭdino deflugis super la liteton, 
distingile en kolero ŝi elfajfis kaj enfalis ree en ĝin. La vira mal
goje haltigis la kanton, rapide sin portis al la horno kaj realtigis. 
Pli kaj pli kolere la ina saltadis de la nesto Kaj, neforte ante de iri, 
akre fajfadis, l-a liomo tamen restadis surda Li tranĉis kaj 
tranĉis. La birda tragedio lin ne interesis. Line la branĉo bruege 
falis sur la teron. La nesto disŝiriĝis de la bato kaj la birdetoj 
disiĝis sub la brancetoj. La terurigita patrino restis sola en la 
aero; ŝi rigardis falantan arbon kaj vidis la disbaton de sia liteto. 
Si forgesis sin turni al la ĉielo por feliĉo, ĉar ŝi observis la mal
feliĉon alvennan Ĉe ŝi la patro venis kaj ambaŭ silentaj rigardis 
la sorton de siaj naskitoj.

La homo malsupreniris. Kun sama trankvila mieno li purha- 
kis la tranĉeĝon. Kaj kiam ii finis, li vidis la pepantajn etulojn, 
polvitajn; senhelpajn, l i staris sensenta apud ili kaj pensis kre
deble kiamaniere porti la trunkon. Fine li decidis. Li ŝarĝis uiii 
sur sin kaj pufante la brancetoj»! per siaj piedoj, li ĉifis unu post 
alia ĉiujn birdetojn.

Eksilentis la voĉetoj, malvarmiĝis la duonvestitaj korpetoj. 
Nur la malgajaj gepatroj ankoraŭ longe flugadis super ili senvo- % 
caj, malĝojaj. Multfoje ili rondeflugis malalte super la karaj res
tajoj kaj realigadis en la aeron.

Kaj mi ne audis plu la dolĉajn kantojn.

D. K o c a 1 i e v.

Страница за нови есперантисти.
А ЗА НАЧИНАЮиДИ.

mi laboras — азъ работя
vi laboras -- ти работишъ
li (ŝi, ĝi) laboras — той (тя, то) 

работи

ni laboras — ние работим ь 
vi laboras — вие работите 
ili laboras tL работятъ.

mi legas — азъ чета. Какъ те се каже на есперанто: ти 
четешъ, той чете, тя чете, то чеге, ние чете.мъ, вие четете, тк 
четатъ ?

Образувайте сжщо така осгаиалитЪ форми отъ:
ini skribas — азъ пиша, mi parolas — азъ говоря, rni sidas

— азъ седя, mi staras — азъ стоя (празъ), mi kuŝas — азъ 
лежа, mi dormas — азъ спя mi iras — азъ отивамъ, mi venas
— азъ ида, дохождамъ, mi marŝas — азъ вървя.

Mi marŝas. — si legas, li skribas. - Ili venas. • Ni labo
ras. — La patro sidas, la filo staras. — Cu vi dormas? Ne ni 
ne dormas, sed mi kuŝas kaj mia frato sidas. — Ĉu li venas?
— La knabo marŝas^ — ĉu li skribas? Li ne skribas. — Ĉu vi 
legas ? Mi legas. Ĉu vi parolas ? Mi parolas, sed li це parolas,
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Вие отивате, тЪ идатъ. — Вашата и майката работятъ. — 
Сняътъ говори, дъщерята пише. — ДЬцата четатъ. — Стоите ли ? 
Не, ние седимъ. — Вървятъ ли? (= Дали rfe вървятъ? Не, 
сгоятъ ('rfe стоятъ).

nii laboris — азъ работихъ ni laboris — ние работихме 
vi laboris —- ти работи vi laboris — вие работихте
li iŝi, ĝi) laboris — той (тя, то) ili laboris — тЬ работиха.

работи

mi laboros — азъ ще работя ni laboros — ние ще работимъ 
vi laboros — ти ще работишъ vi laboros — вие ще работите 
li (ŝi, ĝi) laboros — той (тя, то) ili laboros — тЪ ще работятъ.

ще работи

Отъ примЬритЬ до тукъ става ясно, че ако една отъ тЪзи 
думи има на края си а s, това показва, че нЪщо се върши, 
когато приказваме; is показва, че нЬщо се е вършило, а os
— че нЪщо ще се върши.

ДумитЬ, които иматъ такива окончания, показватъ, че 
mbulo се върши или пъкъ че нЪкой (или нкщо) е въ извЪсгно 
състояние; въ граматиката тЬ се казватъ глаголи. И тъй се- 
гашпо врЬме ма глаголи iis познаваме по окончанието as, минало 
врЬме по i s, бждаще по o s.

mi estas — азъ съмъ (сегашно врЬме), mi estis — азъ 
бЬхъ (минало врЬме), mi estos — азъ ще съмъ (или азъ ще 
блда: блдаще врЬме).

Kiam — кога, когато; kiu — кой, който (ако съ изрече
нието се пита, тЪзи думи се прЬвеждатъ ког<1, кой ; ако не се 
пита — когато, който).

Kiam vi laboras? — Kiam vi laboris? Kiam vi laboros?
— Mi venas, kiam vi "skribas. — Mi legis, kiam vi venis. - 
Kiam la patro venos mi dormos.

Kiu venas? — La patro venas. — Kiu laboras? — La pa
trino laboras. — Kiu legas? — La filo legas. — Kiu skribas?

La filino skribas. — La knabo, kiu sidas, estas mia frato.-
— La knabino, kiu staras, estas mia filino. — Ĉu vi dormas?
— Kiu, mi? — Ne, ini ne dormas. — Mi, kiu venas, estas via 
filo. — Kiu estas via filino? —La knabino, kiu marŝas —Infano, 
kiu laboras, estas diligenta.

Кой лежи? — Азъ не лежа, но чета, — Който лежи, той 
не работи. — Който не работи, той не е прилеженъ. — Кой 
отъ васъ е най-старъ? — Кой отъ вась четЪше, когато ние 
дойдохме ? — Кога дойдохте ? — Когато бЪхге малки, рабо
техте ли? (== Дали работехте, когато бЪхте малки?) — Ние 
вървихме, вървихме и дойдохме. Той лежеше, но не спЪше.
— Кой ще дойде? — Ние не ще дойдемъ. — ДЬца, ще четете 
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ли? Не, ние ще пишемъ. 
нейнитЪ синове ? — Който 
работи.

Кой 6 kme най-добриятъ отъ 
е най-.ткнивъ, той ще спи, а не ще

Б 3A
Se mi faras la muron 

Se vi faras vian haŭton nigra, 
ion esti granda, li grandigas r 
ol ĝi estas, tiu pligrandigas ĝin. Libristo, kiu 
prezon al la libroj, plialtigas ilian prezon

Se la patro instigas sian infanon kanti, ni 
patro kantigas la infanon. Kiam vi instigas min sidi (aŭ alivorte: 
kiam vi faras min sidanta), vi sidigas min. La instruisto starigas 
la lernantojn — lio signifas, ke li instigas ilin stari. Se iu donos 
al mi eblon havi verdan steleton, li faras min havi ve dan steleton 
(aŭ li faras, ke mi havu verdan steleton); ni povas diri: li havi
gas al mi verdan steleton. Kiu faros, ke ini sciu ian novajon, li 
sciigas min pri la novajo aŭ h sciigas al mi 4a novajon.

Malsamaj opinioj.

Vi tre volonte akceptus vin servi kiel skri-

НАПРЪДНАЛИ
esti blanka, mi blankigas ia muron 

vi nigrigas vian haŭton. Kiu faras 
trili. Kiu faras, ke io estu pli granda, 

metas pli altan

povas diri: la

*

Advokato:
histoj sed bedaŭrinde mi havos tre malmulton por labori.

Skribisto: Dos pli bone, Sinjoro.
Senpage.

La cefo de Г oficejo surprizas sian komizon en la momento, 
kiam tiu ĉi kisas lian filinon :

— Ĉu do mi pagas al vi por tio?
— Ne, sinjoro, tion mi taras senpage.

• • •
* " .V.

Laboru senhalte, plej karaj kunfratoj,
l a verda standardo nin gvidu1 

Kaj Ĉiam konsentaj, kun koro Ĉe koro, 
Ni finan triumfon ekvidu !

Vicente Inglada (hispano).
Penco Slavejkov.

:?• *

kun ribel’ 
baraktiĝis 
la mallum’ 
fordisiĝis,

('ambre ekbrilis 
nokte kandel’, 
vigle ombraro 
jen 
tuj 
en 
kaj
kvazaŭ animon eniĝis, 
kie ĝin pelas neniu eklum'.

Ivan Dobrev.
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Номенскм за международенъ езикъ.
Ще дойде вр+.мс, когато сборъ 

отъ добри хора ще се занимаятъ съ 
тебе, Коменски, даже съ твоитЪ дЪла 
и надежди, даже съ твоитГ. желания

Л а й б н и ц ъ. (1671)

Обикновено до сега сж считали Лайбница за родоначал- 
никъ на идеяга да се създаде изкуственъ международенъ езикъ. 
Затж той пръвъ е направилъ опитъ за това въ 1666 год. Но 
оше прЬди него (въ 1661 год.) Joacli. Bechcr е дошелъ до ми- 
съльта да се изнамЬри срЬдство за съобщение между хората отъ 
разни нации, а още ло-рано и отъ послъдниятъ на Япь Лмосъ Ко
менски е станало ясно, че проблема га за международенъ езикъ 
ще се разрЬши сам > чрЬзъ изкуствено изобрЬтснъ такъвъ.

Ето какви мисли изказва гой вь 1611 год въ съчинението 
си Via lucis (Пжтьтъ па сзЬтлината);

.СрЪщу разновиднигЬ мжчнотии и прЪчки за сношения 
между чозЬцитЪ, причинявани отъ множеството, труд юстьта и 
несъвьршеиството на езицитЪ, нЬма никакво по-ефикасно сред
ство, отколкото да се създаде новъ езикъ, по-лесепъ огь всички 
до сега извЪстни, за да могатъ да го изучвагъ хората безъ да 
губятъ врЪме. . .и

„Но най-добрЬ е да се избере този пжть, да се създаде 
единъ езикъ общъ за цгълата земна повпъхностъ. . . .и

«Прочее просвЪтенигЬ хора всячески требва да обмислятъ 
начина, по койго или тЬ сами биха усвоявали лесно всЬкакви 
езици, или биха създали нгъкакъвъ новъ езчкъ, на който тЬ сами 
биха говорили помежду си, даже на който тЬ биха могли да 
научать други (дори и съвсЬмь непросветени) народи. . . .“

.НеизбЪжно. значи, дори сега, Kotaro хората искатъ и се 
надЬнать да поправягь цЬлия свЪть, ще трЪбва да се търси 
помощьта на езици . . защото всички народности се нуждаятъ 
оть един> общъ езикъ. И двЪгЬ тЬзи нЪща, макаръ и да из- 
глеждатъ мжчни, все иакъ не сж такива; това послЬдпото е 
дори по-лесно оть първото. Защото по е възможно всички да 
изучатъ едно и сжщо, отколкого единъ да изучи всичко . . .“

.Ние смЬтаме, че свп>тътъ има нужда отъ единъ общъ 
езикъ, и ако нЬма«е дуугъ, предпочтително тркбваше да се опре
дели за тази нужда латинскиятъ, отколкото какъвто и да е 
другь. lio понеже нашитЬ мисли се стремятъ сега по-нависоко, 
ние само можемъ да посъвЬтвамс _ да се възприеме съвсгъмъ 
новъ езикъ".

„Може би и не ще има човЬкъ, озадаченъ отъ въпроса, 
възможно ли е да се създаде новъ езикъ. Ако при все това 
нЪкой би ималъ тази мисъпь, па такъвъ отговарямъ, че е въз
можно да се създаде. .. . Защото ако е възможно за А дама, 
за ученитЬ, за занаятчиитЪ и каквито и да е хора да нарскатъ
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по особенъ начинъ нЪгцата, защо да не бъдатъ възможни и 
думи, и части, и други принадлежности на цЪлата работа? И ако 
толкова езици сжществуватъ благодарение на случая и по един
ствено объркване, защо поне едипъ да нЬма по съвЬтъ и ра- 
зумъ и съ ново подобрение чисто и изкуствено?“

Какво можемъ да заключнмъ огъ това? Заключението е, 
че за единъ силенъ и избистренъ умъ въ всЪко време е съв- 
сЪмъ ясно разрешението на проблемата за международенъ езикъ. 
Затова не само Янъ Коменски, но и всички почти великани на 
мисъльта слЬдъ него слт се натъквали на идеята за изкуственъ 
международенъ езикъ. S.

Pri la bulgara popolo.L

(Skizo dua).

Post kiam formiĝis la bulgara ŝtato kaj la slava elemento asi
milis la vere bulgaran, ĉe la ceteraj slavoj, loĝantaj ekster la bul
garaj limoj kaj parencaj kun ia slavoj nomataj bulgaroj, aperis 
deziro aliĝi al ia nova ŝtato kaj liberiĝi de sia dependeco. Ankaŭ 
la unua politiko de la bulgaraj reĝoj, nomataj tiam ĥanoj, estis 
unuigi en la limoj de sia regno ĉiujn samgentajn slavojn. Kompre
neble, tio tnte ne plaĉis al la greka-bizanta imperio. Komenciĝis 
tiam konkurado kaj militado inter ambaŭ najbaraj regnoj. Gi en 
diversaj tempoj havis multajn peripetiojn — ĉu milito, ĉu paco, ĉu 
subigo de la tuta bulgara lando sub Bizanto, ĉu parenciĝo inter 
ambaŭ reĝaj familioj. Eĉ la kvincentjara estado sub la turka jugo 
de bulgaroj kaj grekoj ne povis tute neniigi la aspirojn malnovajn 
ĉe ioma parto de tiuj popoloj.

Dank’al sia proksimeco kaj sia konstanta komunikiĝado kun 
Bizanto, kiu estis cu tiu tempo unu el la plej civilizitaj centroj en 
la mondo, Bulgarino sukcesis altiĝi kaj fariĝi pli kultura ol la cete
raj loĝantaj norde kai okcidente de ĝi; ĝi imitis la bizantan vivon, 
alprenis la kristanismon, kreis sian alfabeton, sian literaturon kaj 
fariĝis peranto inter la bizanta kultureco kai la ceteraj slavaj gen
toj: serboj, rusoj, ĉeĥomoravoj kc.

Tra la mondo.
Отъ всЪкждЪ свЬдЪнията гласятъ: най-оживена дЬйность, 

основаване и възобновяване на организации, множество рЪчи 
въ разни неесперантски организации, постоянно откриване на 
нови курсове, вЬстници и списания даватъ мЪсто на (статии на 
и за есперанто и пр. и пр.

Eto само пЬколко по-важни факти.
Белгия. Въ Антверпенъ се водятъ въ официални училища 

6 курса (250 курсисти) по отдЪлно за уц^теЛи, ученици, въз
расти и пр.

Германия. ТвърдЪ голЬмата Работи, еспер. група въ 
Мюнхенъ е открила курсъ, посещаван ь отъ 150 курсисти.
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Франция. Въ „Petit Parisien“ оть 19 ноември видниятъ 
френски историкъ г. Aulard, професоръ вь парижкия универ
ситет-ь, печата уводна статия подъ надсловъ „НародигЬ сс нуж
даят ь отъ международенъ езикъ“. Познатиятъ есперантистъ 
Archdeacon е държаль сказка вь важния съюзъ ,,L’ Asso
ciation Polytechnique“.

Вь Марсилия Синдик еспер. група (Groupe Esperantiste 
lntersyndical) трескаво работи за разпространението на еспе
ранто между работничеството, плЪннипитЪ и организацията на 
„бившигЬ воюващи“; въ клуба на послЬдпята организация, 
който е и седалище па социал. партия, на групата Clarte и 
младежкитЬ соц- организации, се водять нЬколко курса.

Португалия. Вь Лисабонъ е основана Полицейска еспер. 
група, на чиито членове с разрешено да носять зелена звЪзда 
на ръкава-

Унгария. По поводъ заповЪдьта отъ Министерството на 
Нар. ПросвЬта за незадължителното прЪподаване есперанто вь 
всички срЪдни училища, разпратенъ е до училищата специалень 
позивъ.

Правятъ се голЪми приготовления за IV конгресъ на ун
гарските есперантисти, който сжщеврЪмено ще бмде и с.тЬдкои- 
гресъ на XIII улив. еспер. конгресъ

Съед. Щати. Вь известния институть за социални пауки 
„Rand. School of Socia! Sciante“ (Ню-иоркъ) се водять два 
курса за изучаване есперанто.

XIII. Универсалень Есперантски Конгресъ Прага, 1921.
Конгресът ь ще се състои оть 31 юли до G августъ. Тър

жественото откриване ще стане вь голЪмата зала „Sindan»“.
П. А. К.

Esperanto en nia lando.
Nenion sciigas al ni la urboj Tirnovo, Shuineii, Plovdiv, 

Vidi», Karlovo, "Panagjuriŝte, HaMtovo kc.. Pii la samideanoj en 
lli faras ion, aŭ jam laciĝis?

Sofia. Kurso por laboristoj en la Komunista Klubo Gvi
danto P. Kolev; 35 kursanoj.

Kirĝali. Kurso por geurbanoj, vizitata di bulgaroj, turko 
kaj hebreoj; kursejo en la turka gimnazio ; gvidanto V. V. Tcnĉcv,

Ano omi cmo душ.и есперантисти встъки единъ емпта, не 
останалитп деветдесеть и деветь работятъ достатъчно и не
говата дпленость е излишна, какви резултати ще по стигне мъ '

А ако отъ сто души вс/ъки единъ емптне, че остана
литп деветдесети и деветь нпм t дл работятъ, а само той 
какаото свърши, то ще бжде направено, дгълото ни би нарас
нало cmo neniii повече.
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ПРАВИЛНИКЬ
ЗА РЕДАКЦИОННИЯ КОМИТЕТЪ ПРИ БЪЛГАРСКО IО ЕСПЕРАНТСКО 

ДРУЖЕСТВО.

Чл. 1 Централния гъ пронагандически комитетъ избира вь 
началото на дружествената година измежду членовете си редак* 
циоченъ комитетъ.

Чл. 2. P. К. редак(ира органа на Б. Е. Д., като се грижи 
за описването му изключително вь духа па Есперанто.

Чл. 3. P. К се грижи, щою органъть да бжде редовно и 
навреме готовъ за експедиране.

Чл. 4. P. K, е автономенъ да подбира матсриалъ за пе
чатане въ opiana. Той е свободенъ да отсрочи или откаже по
местването па статии и свЕдЬиия, на български или есперанто, 
оригинални или преводни, щомъ намери, че rh сж недостатъчно 
интересни за четците или сж изобщо слаби като литературни 
произведения.

Чл. 5. P. K- е тоже автономен ь да внася по свое усмотре
ние стилистически и граматически поправки въ всичко, което 
ще се печата въ органа.

Чл. 6. Допуща се да се помЪсгчтъ свЪдЪния отъ разен ь 
политически и религиозенъ характеръ, стига тЪ да сж свързани 
съ пропагандата на есперанто.

Чл. 7 Полемически статии или такива, които биха могли да 
врЬдиззикать полемика за сжщностьта на езика, требва прЪд- 
марителпо да се разгледатъ и удобрять огъ Ц. П. 1<. Само 
елЪдъ удобрениего на последния, такива могатъ да се поме
стят ь въ органа.

Чл. 8. ВсЪки сьтрудникъ на органа има право да получи 
три екземпляра огъ този брой, въ който е помЬстенъ неговъ 
трудъ. Другъ хонораръ не се плаща.

Чл 9. Органьтъ на дружеството се издава въ 12 страница 
и се списва на български и есперанто. *

Чл 10. P. К. проучава условията за издаване на органа и 
ги прЪдлага на удобрение огъ Ц. 11. К.

Чл. 11. Всеки рецензентъ получава единъ екземпляръ отъ 
книгата, която рецензира; вториятъ екземпляръ остава за дру
жествената библиотека Ако нЪкое съчинение се получи въ 
единъ екз.. то не се рецензира, а само се отбЪлЪзва въ 
библиографния отдЬлъ; този екземпляръ остава за дружеството

Чл. 12. P. К. може да изпраща безплатно броеве па спи
сания или отделни лица по свое усмотрение. Администраторътъ 
води специална книга за тЪхь.

Чл. 13 Нас гоящият ь правилникъ се прие оть Ц П. К. въ 
заседанието му на 20.X 1920 г. и подлежи на изменение отъ 
сжщия,
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Bibliografio.
ba kvakerismo, eldonita de Eriends council for inter

nationa! service, prezo 2 pencoj.
Broŝuro, kiu mallonge klarigas la aperon, disvastigon kaj 

esencon tle la humana movado de kvakeroj.

S oneo de somermeza nokto, de 
Loise Briggs, mendebla ĉe Brita Esperantista 
Street, Londono, W. C. 1. Prezo ne montrita.

Shakespeare, trad.
Asocio, 17. Hart

езикъ Ecne- 
speranto-Oficejo вь

РЪчннкъ на международния 
• ранто огь Иванъ X Кръстановъ. Доставя 1 

Пирдопъ. ЦЬна 30 л. «
Нашиятъ съмишленикъ Ив. X. Кръстанови ни нрЬдставя 

второ издание на словарнага часть отъ своя учебник ь. Стой- 
ностьта на това съчинение с извЬстна на българскитЪ сспсран- 
тисти. Но, нохвалявайки това действително хубаво дЬло на 
нашия съмишленикъ, ние сме длъжни да.направимь унрпкъ 
за единъ неологизъмъ, чието мЪсто не е въ*едипь рЪчникъ на 
класически н есперанто, какъвто cc е стремЪлъ да ни даде г. Кр., 
като е избра лъ само ду мит h отъ L 
Aldonoj па есперантската академия, 
чаннето—io, употребено за страни, вмЬсто 
или — lando.

Universala Vortaro и двЬрЬ 
Думата ми е за окон- 

класическото — ujo

Ada.

Redakcia kesto.
K Slavejkov 
kolekto „Bul

de P.
de la
sv.; por bulgaroj 1 

mendebla de Centra librejo Esperanto, Sofia (str.

Aperis en aparta libreto la poenio 
.La fonto de la Bltlnkiedulino“, kiel № l-a 
gara Bukedo ; tri kostas 8 Sd (20 centimoj 
levo) kaj estas 
Maria Luiza, 46).

Адресни къ на бьлгарскигЬ есперантисти готви редак
цията на „Българска есперантска Библиотека“ в ь" Пирдопь. Умо- 
ляватъ се съидейницитЬ да ŭ пратят адреситЬ си съ озна
чение на възрастьта и професията си Вписването е безплатно.

Kelkaj samideanoj sendis al ni ne anoncojn, sed rek
lamojn por senpaga lokigo en la Korespondan fakon, lli nebone 
komprenis la sciigon: ĉiu abonanto rajtas en pre sigi 
unu anoncon pri korespondo.

X върнати листове (ЦЪлата граматика на Есперанто) 
за пропаганда доставя Бълг. Есп. Д «о па *... . ............
тиеги и групи. Сто струватъ^съ ношенски

отдЬлни сспсран- 
разноски 1l лева.



СофийскитЪ есперантисти се събиратъ редовно 
исЬки понедЪлникъ въ едш отъ стаитЪ на първата девическа 
гимназия (срЬщу цен-ралната поща), огъ 6 ч. вечеръга. Про
винциалните есперантисти, които посЬтятъ столица ia, се умо- 
ляватъ да дохождат ь на тия събрания.

Koresponda fako
Interŝanĝo de poŝtmarkoj! Mi deziras interi ni

kadon kim tuta mondo. Nur pli bonaj markoj! Kompense mi do
nos finnajn kaj nord-Jugermanlandain. Akseli M i i n a 1 a, 
K e m i, Finnlando. r

КУПУВАМЪ БЪЛГАРСКИ МАРКИ
УНИЩОЖЕНИ И НЕУНИЩОЖЕНИ

ПрЬдпочитамъ първитЪ издания, юбилейни, препечатани, а отъ 
по-новитЪ : 2, 3. 30,* 50 стотинки, 1, 2, 3 лева.

Всички марки тркбва да сж въ съвършено добро състояние и 
отлЪпени чрЪзъ вода.

Предложения, съпроводени съ екземпляри за мостра отъ всЪки 
видъ и означено количество и продажната цЪна, да се прашат u на 

lIA НА 1Ю7Ъ КОЛНВЪ, цл. „ Рсгснтспа'1, 19 —- СОФИИ.
Прилагайте 1 лв. за пощенски разноски. — МостритЬ ще се върнатъ веднага

Adreso: Redakcio de „Bulgara Esperantisto“,Centralibrejo 
„Esperanto“ Sofia (Bulg.).

REDAKCIA KOMITATO:

Atanas D. Atanasov. Panajot At. Kolev.

Georgi Atanasov.
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